
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada 

bab sebeumnya, penulis mencoba menyimpulkan dan memberikan saran-saran, 

didasarkan dengan keterbatasan yang dimiliki penulis, sehingga saran-saran yang 

dikemukakan disini jauh dari sempurna. Walaupun demikian, diharapkan dapat 

bermanfaat bagi perusahaan ataupun pihak-pihak yang berkepentingan. 

1. Penerapan good corporate governance di Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) Kota Bandung telah dijalankan dengan sangat baik, hal ini didukung 

telah terpenuhinya prinsip good corporate governance yaitu transparansi, 

kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kewajaran,  

2. Dilihat dari aspek keuangan maka kinerja keuangan Perusahaan Daerah air 

Minum Kota Bandung periode tahun 2002 sampai dengan tahun 2005 secara 

umum mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena perusahaan telah 

mengalami kerugian dari usahanya hingga mencapai 300 % dari modal yang 

dimiliki. Selain itu kebutuhan penggunaan air bersih semakin meningkat 

sedangkan kapasitas perusahaan untuk melakukan pemeliharaan jaringan 

sangat terbatas karena membutuhkan biaya yang tinggi sementara kondisi 

keuangan perusahaan mengalami penurunan. Untuk mempertahankan 

kelangsungan hidup perusahaan, manajemen berupaya memberlakukan 

kenaikan tarif air minum. Perusahaan berharap kenaikan tarif air minum 

tersebut mempunyai pengaruh yang baik terhadap pendapatan perusahaan 

3. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan menyebarkan kuesioner 

diperoleh hasil good corporate governance berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan perusahaan sebesar 45,16 %, tetapi pada penerapannya di 

perusahaan good corporate governance tidak diterapkan dengan baik sehingga 

tidak berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan yang 

menyebabkan laporan keuangan perusahaan mengalami penurunan. 
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5.2 Saran 

1. Dengan semakin maraknya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, maka 

diharapkan perusahaan menyadari bahwa praktik-praktik tersebut sangatlah 

bertentangan dengan prinsip korporasi yang sehat. Oleh karena itu perusahaan 

sebaiknya selalu mematuhi ketentuan sesuai dengan prinsip good corporate 

governance untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mencapai 

tujuan perusahaan. 

2. Perusahaan meningkatkan pelayanan kepada pelanggan air minum serta 

mengembangkan bisnis baru untuk meningkatkan pendapatan perusahaan,. 

3. Penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk memperluas lingkup 

penelitian dengan perusahaan yang berbeda agar dapat diperoleh kesimpulan 

yang berbeda untuk menambah wawasan dan pengetahuan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


